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BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Dem fremlagte oppfinnelse angar anordninger for a adskille kroppsvev og,

mer noyaktig anordninger for a adskille ytre yeggvev fra indre strukturvev for a

utvide nesepassasjene (gangene) til en menneskenese.

Mennesker er ofte utsatt for indre blokkeringer i neseganger som gjor pus-

ting vanskeligere. Eksempler pa slike blokkeringer er en awiket vegg som er et

typisk resultat fra skade pa nesen, svelling av indre nesevev under allergiske re-

aksjoner, og nesesymtomer som er tilstede i de som lider av vanlig forkjolelse. Det

nedre partiet av et nesebor, straks innvending av inngangen til rieseboret, er kjent

som en vestibulum. Vestibulumen koner innover til et avsmalet halslignende om-

rade kalt neseventilen. Nesegangene, bakenfor neseventilen, vider seg ut igjen.

Neseblokkeringer oppstar vanligvis ved neseventilen til det punkt at neseventilen

kan vasre vesentlig blokkert. Vanligvis er den laterale veggen d.v.s. de ytre vegg-

vevene delvis omkring nesegangen, ved neseventilen lose med det resultat at de

ytre veggvevene trekkes inn under inhaleringsdelen av pusteprosessen for ve-

sentlig ellerfullstendig a blokkere luftpassasjen gjennom nesegangen spesielt hvis

slik blokkering er tilstede.

Blokkering av nesegangen er apenbart en Irritasjon og en mulig skade for

personer som erfarer dette. Spesielt, kan opprettholdt munnpusting over en lang

tidsperiode forarsake lungeirritasjon pa grunn av inhaleringen av fremmedpartikler

som ellers ville bli filtrert hvis pusten hadde passert gjennom nesen. Blokkering av

nesegangen er spesielt ukomfortabel om natten, siden det er ukomfortabelt for

mange mennesker som har problem med a puste gjennom deres munn nar de

sover. Neseblokkeringene kan fore til soveforstyrrelser, soveuregelmessigheter,

eller snorking eller kombinasjon av disse. I tillegg, kan en person med en slik til-

stand ofte vakne fordi personen ikke lett inhalerer tilstrekkelig mengder av oksy-

gen.

Der hvor arsaken til blokkeringen (obstruksjonen) i nesegangen er pa grunn

av strukturelle problemer slik som awiket vegg eller en uvanlig liten ventilapning,

og hvor virkningen pa pusting er relativt alvorlig, er en vanlig utvei og kirurgisk a

forseke a korrigere misdannelsen av nesegangene. Kirurgi er imidlertid kostbart

og det behaver ikke endelig a korrigere problemet. Nar brukeren er allergisk eller
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har vanlig forkjolelse, er et annet alternativ som ofte er brukt en medikamentspray

for a redusere den tillwende svellingen av vev langs nesegangene. Denne be-

handlingen var ofte utilstrekkelige for a lose problemet, og det er mulige uguristige

virkninger pa selve vevene ved langtidsbruk.

Pa grunn av disse mangier erfart ved anvendelse av disse fremgangsma-

ter, har mekaniske hjelpemidler betegnet nesedilatorer (utvidere) blitt benyttet i

forsok pa a apne neseganger. Slike dilatorer har vaert av bade den innvendige

varianten som i virkning skyver ut siden av nesegangene for a apne dem, og den

utvendige varianten som effektivt trekker pa noen av disse sider. Den innvendige

typen, som krever innsetting i nesegangene, kan irritere disse og resultere i en

kloende folelse. Pa grunn av den store variasjonen av geometrier som man stoter -

pa i menneskelige neseganger, ma disse nesedilatorene ofte konstrueres spesie|t

for hver spesiell bruker. Utvendige nesedilatorer har enten blitt fastklebet til bruke-

rens nese (som krever noe hjelp for a ^eme) men justerbar med hensyn til kraften

av draget pa de ytre veggvevene, eller har blitt flernbart klebet til bfukerens nese,

men ujusterbare enkle legemegjenstander som fremskaffer en kraft som trekker

pa veggvevene bestemt av den enkle legemekonstruksjonen. Den forste er yan-

skelig a fjerne og vanskelig a justere for a tilveiebringe en riktig kraft som gir til-
:

strekkelig ekspansjon av veggvevene uten det mekaniske arrangementet for a

gjore sa blir frakoplet, slatt pa skra (skjevt) under vanlig bruk e l.

Utvendige nesedilatorer med enkel hoveddehhar hatt utforminger utviklet ?

derfor som tilveiebringer en tilfredsstillende utvendig trekkraft pa yev som utvides

uten ubehag, og som ogsa kan vaere relativt lette a sette pa plass for brukeren

som en dilatorer, idet den fremdeles er relativt left a fjerne. Dette siste trekket har

blitt oppnadd ved dilatorer som benytter ijaerholdne legemer med trykksensitive

:

klebemidler, og avskrellingskraften som genereres ved bevegelse av huden under

, og tilstotende til slike dilatorer klebet dertil med slike klebemidler har blitt forhind ret

fra a bevirke at dilatorene adskiller seg fra huden gjennom en passende geometri

av endene til disse. En mulighet er a benytte fjasrdeler i dilatorlegemet som er ay

kortere lengde enn lengden av legemet i hvilket de er holdt slik at senfrering av

posisjonen til slike fjsrdeler i det legemet etterlater hver av fjaerdelendene adskilt

fra de tilhorende legemeendene. Denne muligheten var vist i tidligere innlevert,
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som samtidig er under behandling, U.S. patentsoknad av B.C. Johnson med titiely>:

«nasal dilator» nied serienummer 08/1 83.91 6 og innlevert 9.1 .94 som nerved er r

innlemmet med referanse. I virkeligheteri tjener partiene til legemets ende forbi

fjasrdelenes ender som legemeforlengelser som motstar avskrellingskreftene som

oppstir ved endene av disse fjaerdelene. Dessverre er behovet for individuelt a :..

plassere fjasrdelene under fremstiliingsprosessen kostbar og utsatt for feil;
;

Alternativt kan senterendepartiene til dilatorlegemet ved motsatte sider ay

dette forbi fjaardelendene skjasres ut under fremstilling slik at endekantene nar v

tiibake til endene av de korte fjaerdelene eller, mer niayaktig, fja?rene, istedenforS ^

vasre korte og plassert, kan disse strekke seg til lengden av dilatorlegemet for de :

iskjaares i enheter med de sentrale endepartiene skaret ut samrnen med kuttingep

til enheter. Dette vil etterlate legemesideforlengelser uten noen fjaerdelpartier deri, .

og disse sideforlengelsene vil strekke seg forbi endene ay fj^rdelene etter slik

kutting som beskrevet i tidligere innlevert, samtidig under behandling, U.S. patent-

soknad av W.J. Doubek, D.E. Cohen og B.C. Johnson med tittel «nasal dilator»

med serienummer 08/070.554 og innlevert 20.4.93 som herved er innlemmet med;

referanse. Imidlertid begrenser kiebeforlengelsene benyttet i geometrien til dilato-

rendene beskrevet der for a hindre at dilatoren skrelles bort fra huden, de mulige

endeformene som ellers kan benyttes, og fordi slike forlengelser strekker seg.f6rbF

fjasrdelene i dilatorlegemet, resulterer de uunngae|ig i noe bortkastet materiale i

fremstillingsprosessen. Denne situasjonen kan lettes ved a eliminere ethvert sen-

.

terendeparti som kuttes ut, og isteden a bare tilveiebringe reliefutskjaeringer itiel- v

,

lorn fjasrdelene og sideforlengelsespartiene. Et slikt arrangement vil imidlertid re-

sultere i en liten mengde av avskrelling av de sentrale endepartiene som ikke er
:

skaret ut som de var i den tidligere versjonen. De resulterende avskrellede sente-

rendepartiene vil utsettes for a feste seg til gjenstander brakt i kontakt med; eller •

nasr til, brukerens nese, og samle skitt, og bli ugjennomsiktlig, og bevirke kloingv

etcV

I tillegg akkumulerer huden under disse forlengelsene noe fuktjghet deri, pi

grunn av den reduserte fordampningen derfra som er et resultat av tilstedevaerel-

sen av forlengelsene over den huden som svekker konstruksjorien til denne ved

slike steder. Ved dilatorfjeming, foraridrer kreftene mellom dilatorforlengelsene og
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huden seg fra a vaere primaere avskjaeringskrefter til a vaere primasre skjaerkrefter

som er mye stone i storrelse pa grunn av opprinnelsen av det trykksensitive kle-

bemidlet benyttet pa forlengelsene, og det er saledes et potensiale for a skade

den svekkede huden ved innforing av skjaerkrefter med storrelse storrelse under

fjernirig av disse forlengelsene fra huden. Pa den annen side forer utelatelsen av

forlengelsene eller enhver reliefutskjaering mellom fjaerkreftdelene og de tilstoten-

de sidepartiene av dilatoren til at fjaerdelene nar de ytterste endekantene til dilato-

ren. Den vesentlige konstante fjaerkraften langs dilatoren fra endekanten til ende-

kanten fremskaffet av de elastiske delene deri forer til tilveiebringelsen av avskrel-

lingskrefter pa grunn av bevegelsen til huden under dilatoren under vanlig bruk

som er betydelig i et stort antall av dilatoranvendelser til a bevirke at endene til

dilatoren begynner a frigjore seg fra huden til brukeren derunder.

WO-A! 92/22340 (sokerens egen) beskriver en nesedilator bestaende av

flere lag. Dilatoren er konstruert slik at den fjaerer tilbake hvis endeflatene presses

mot hverandre. Arsaken til dette er at den i det indre er utstyrt med to elastiske

band som er utstyrt med fordypninger (38) for redusering av tykkelsen slik at ban-

dene blir mer fleksible. Bandene er ogsa utstyrt med awinklede deler ved ende-

kantene, som erforbundet med resten av bandene ved "hakk". Dilatoren er dess-

uten utstyrt med klebeflater ved endene slik at den sitter fast i nesen.

US-A! 5022.389 beskriver ogsa en nesedilator med hakk for bedre tilpasning.

Det er saledes et onske for en dilatorkonstruksjon med et enkelt legeme

som reduserer slosingen ved fremstilling, tillater utformingsfrihet for endene av

dilatorene, og reduserer risikoen for hudskade under adskillelse av dilatoren fra

brukerens hud.

SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN

Malene med foreliggende oppfinnelse oppnas ved en nesedilator for a hol-

- de luftveiene mest mulig apne, idet nesedilatoren omfatter:

en sammensatt elastisk konstruksjon med et par adskilte endeoverflater,

avsluttet ved endekanter ved motsatte ender av nevnte sammensatte elastisk

konstruksjon som strekker seg derimellom slik at, hvis nevnte adskilte endeover-

flater er tvunget mot hverandre fra utgangsposisjoner for derved vesentlig a redu-

sere direkte avstand derimellom ved en avstandsreduserende kraft utvendig til
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nevnte sammensatt elastisk konstruksjon, vil gjenopprettingskrefter som frem-

kommer i nevnte sammensatte elastiske konstruksjon gjenopprette nevnte direkte

avstand mellom nevnte endeoverflater idet slike gjenopprettingskrefter kommer

av minst et elastisk band i nevnte sammensatt elastisk konstruksjon som strekker

seg mellom nevnte endekanter derav;

en inngrepsinnretning klebet til nevnte endeoverflater og i stand til a oppta

eksponerte overflater av ytre veggvev tilstrekkelig til a forbli saledes engasjert mot

nevnte opprettingskrefter, kjennetegnet ved at det minst ene elastiske bandet har

et flertall av hakk ved valgte steder langs dette, hvilke hakk er anbrakt i bandets

endeomrader og forloper pa tvers av bandet for a redusere tykkelsen av det elas-

tiske band som forekommer ved hver av disse nevnte steder slik at denne er min-

dre enn tykkelsene som fremkommer naer hver side derav; for pa den maten a

redusere de effektive fjasrkonstanter mellom nevnte endekanter og et midtpunkt

av nevnte elastiske band, slik at disse er mindre enn de effektive fjaerkonstantene

mellom nevnte hakk og nevnte midtpunkt.

Foretrukne utf0relsesformer av nesedialtoren er utdypet i kravene

2-10

Dilatoren vil under bruk ha en tendens til a tvinge veggvev i det menneske-

lige legemet, som pa hvilket den er engasjert under bruk, bort fra hverandre. Di-

latoren omfatter et fagverk (sammensatt elastisk konstruksjon) med et par av ad-

skilte endeoverflater som tilveiebringer en gjenlagringskraft som praver a adskille

disse overflatene hvis de tvinges mot hverandre. Endeoverflatene har inn-

grepsinnretninger klebet dertil som kan oppta eksponerte overflater av slike ytre

veggvev tilstrekkelig til a holde engasjert mot slik gjenopprettelses- (restituerings-)

kraft. Denne gjenopprettelseskraften er fremskaffet delvis av minst et ferste elas-

tisk band av en valgt tykkelse som strekker seg mellom endekantene til motsatte

ender av fagverket, tilstotende endeoverflatene, hvor dette bandet .har et flertall av

hakk deri som overskrider i det minste 1/3 av den tykkelsen som er rettet over

bandet. Disse hakkene kan vaere i to grupper naer de motsatte endekantene av

det elastiske bandet i fagverket med de. dypeste hakkene naermest til endene og

de andre blir suksessivt mindre dype i sekvens mot midten av fagverket. Et andre

elastisk band kan ogsa tilveiebringes i fagverket adskilt med mellomrom fra det
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forste elastiske bandet for ogsa a strekke seg mellomm endekantene derav, og

som ogsa har hakk fremskaffet deri.

KORT BESKRIVELSE AV TEGNiNGENE

Fig. 1 viser et billedlig riss av et parti av.et menneskeanslkt innbefattende

nesen, og av en dilator som legemeliggjor den fremlagte oppfinnelsen engasjert

med denne nesen;

Fig. 2A viser et eksplodert billedlig riss av komponentene til dem fremlagte

oppfinnelsen vist i fig." 1

;

Fig. 2B viser et fragmentarisk riss av et parti av fig. 2A;

Fig. 3 viser et billedlig riss av det samme partiet av menneskeansiktet vist i

fig. 1 som er uten noen dilator;

Fig. 4 viser et tverrsnitt-riss tatt fra risset i fig. 3 med nesen vist i en tilstand

med relativt liten strom av luft gjennom nesegangene;

Fig. 5 viser et tverrsnitt-riss i likehet med det i fig. 4 med en verdsatt luft-

strom gjennom nesegangene; og

Fig. 6 viser et tverrsnitt-riss tatt fra fig. 1 med en verdsatt luftstram gjennom

nesegangene. ;.r;_"_ri.""_:.i: ;_"_..„".

DETALJERT BESKRIVELSE AV DE FORETRUKNE UTF0RELSENE

En dilator 10 som legemeliggjor den fremlagte oppfinnelsen er vist i fig. 1.

Dilator 10 er vist benyttet som en nesedilator som en gjenstand engasjert med en

nese 12 sett som en del av et parti av et menneskeansikt 14.

Elementene som er benyttet i konstruksjonen av dilator 10 kan ses i det

eksploderte billedmessige riss til den dilatoren vist i fig. 2. Som det ses her om-

fatter dilatoren 10 en enhetlig, eller enkel hoveddel, sammensatt elastisk kon-

struksjon (fagverksdel) 16 med et band av basemateriale 18 med et forste ende-

omrade 20, og et andre endeomrade 22 forbundet til forste endeomrade 20 ved et

mellomliggende segment 24. Bredden av mellomliggende segment 24 er mindre

enn bredden av forste og andre endeomrade 20 og 22 for brukerens komfort pa

grunn av at det dekker mindre av brukerens hud. Basematerialet 18 er fortrinnsvis

formet av en polyesterduk som tjNater huden pa brukerens nese 12 a utveksle

gasser med atmosfaeren relativt lett for a maksimalisere komforten og minimalise-

re irritasjonen under bruk. En passende, ikke vevet, spun-laced, 100% polyester-
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duk fra hvilken basematerialet 18 formes, er tilgjengelig fra E.I. DuPont Nemours

& Co. under vareriavnet SONTARA registrert. SONTARA-registrert duk har typisk

en bruddstyrkeegenskap i et forhold pa omtrent 2:1 som bestemt ved maskinret-

ningen (MD) eller varp, i forhold til tverretningen (XD) eller fyll av duken. I tillegg

har SONTARA-varemerkeduk typisk et forlengelsesprosentforhold pa omkring 3:1

som bestemt av de resulterende forlengelsene for like krefter i tverr- og maskin-

retningene av duken. Maskinretningen av duken er parallell til den langsgaende

utstrekningen av basematerialet 18.

Fagverk 16 innbefatter videre elastisk innretning 26 festet til en f0ste side

28 av basematerialet 18. Elastisk innretning 26 innbefatter et f0rste elastisk band

30a, og et andre elastisk band 30b. F0rste elastiske band 30a har en forste ende

41a og andre ende 42a. Andre elatiske band 30b har en forste ende 41b og en

andre ende 42b. Forste og andre elastiske band 30a og 30b er hver formet av et

polymermateriale. For eksempel har en industriell kvalitet, biaksielt innrettet poly-

ester slik som MYLAR varemerkeregistrert type A som tilbys av E.I. DuPont Ne-

mours & Co. som er skaret til omtrent 2,032 mm til 3,429 mm i bredde fra 0,254

mm tykt ramateriale har blitt funnet passende. Ved a benytte et polymermateriale

som er relativt tynt som nettopp beskrevet for hver av f0ste og andre elastiske

band 30a og 30b 0ker den aksielle, torsjonsfleksibiliteten til hver av disse bandene

omkring den langsgaende utstrekningen av hver avhengig av bredden pa bande-

ne som i virkeligheten benyttes.

En sekvens av tre hakk 43a, 43b og 43c er vist i hver av f0rste og andre

elastiske band 30a og 30b. Hakk 43a naermest de ytterste endene av hver av f0r-

ste og andre elastiske band 30a og 30b, er det dypeste hakket og for eksempel i

et elastisk band med en 66,04 mm lengde og en 3,429 mm bredde, vil dette hak-

ket typisk vaere 3,81 mm innover fra den elastiske bandenden nasrmest dertil med

en dybde pa 80% til 100% av tykkelsen til dette elastiske bandet, typisk 90% til

100% av tykkelsen. De neste hakkene innover i dette eksempel, hakk angitt ved

43b, vil vaare plassert 2,54 mm til 5,08 mm naarmere midten med en dybde pa

60% til 90% av den elastiske bandtykkelsen, typisk 70%. Til slutt vil det siste hak-

ket vist i hver sekvens og naermest midten av det elastiske bandet, hakk angitt ved

43c, typisk vaere enda 2,54 mm til 5,08 mm nasrmere midten, men ved dybde pa
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bare 40% til 70% av den elastiske bandtykkelsen, typisk rundt 40%. Ytterligere

hakk kan vaere innbefattet i sekvenser som strekker seg naermere til midten av de

tilhorende elastiske bandene, og forskjellige dybder for hver av hakkene kan be-

nyttes. Virkningen ved a innf0re disse hakkene stadig mindre dypt i sekvensen av

denne mot midten er for a monotonisk minske, eller kone av, den effektive fjasr-

konstanten langs de to halvlengdene til hver av de elastiske bandene som starter

fra midten derav. De dypeste hakkene reduserer effektiv fjaerkonstant mest slik at

lokaliseringen av disse ved endene av bandene er meget effektiv for a redusere

avskrellingskreftene ved endene av de elastiske bandene som kbmmer fra ban-

denes fjaerkraft og bevegelsene av huden derunder. De andre hakkene med min-

dre dybde som en som fortsetter a ga til senteret av bandet reduserte fjaerkon-

stanten mindre ved hvert sted og saledes gir en 0kende effektiv fjaerkonstant

langs retningene fra endene av de elastiske bandene mot senteret. Som et resul-

tat kan det onskede trekket pa det ytre veggvevet til brukerens nese innstilles ved

typen av materiale, lengde, tykkelse og bredde for a tilveiebringe det onskede

trekket pa disse vev samtidig og reduseres tilstrekkelig til, som vil bli beskrevet, a

unnga at utilborlige avskrellingskrefter oppstar mellom det trykksensitiye klebe-

midlet under enden av disse bandene og huden som det er festet til.

Forste og andre elastiske band 30a og 30b er festet ved forste og andre

fleksible band med grensesnittklebematerialet 31a og 31b til en forste side 28 av

basematerialet til band 18. Forste grensesnittklebemiddelmaterialeband 31a har

en forste ende 33a og en andre ende 34a. Andre grensesnittklebemiddelmateria-

leband 31b har en forste ende 33b og en andre ende 34b. Forste og andre band

med grensesnittklebemiddelmateriale 31a og 31b er av den samme type og stor-

relse i planrisset derav som henholdsvis forste og andre elastiske band 30a og

30b er, i et planriss derav.

Forste elastiske band 30a er festet ved klebemiddelmaterialstrimmel 31a til

basematerialestrimmel 1 8 tilstotende forste kant 32 av mellomliggende segment

24 derav. Andre elastiske band 30b er parallell til, og adskilt med mellomrom fra

forste elastiske band 30a, og er festet ved klebemiddelmaterialstrimmel 31b til

basematerialestrimmel 18 tilstotende en andre ende 36 av mellomliggende seg-

ment 24 derav. Forste og andre elastiske band 30a og 30b er innrettet som angitt
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ovenfor, generelt parallelle til hverandre og vesentlig parallell til den langsgaende

utstrekningen av basematerialestrimmel 18. Hver av grensesnittklebemiddelmate-

rialstrimler 31a og 31b erfortrinnsvis en akrylisk, trykksensitiv bio-kompatibel

overf0ringstapeklebemiddelmateriale slik som det som betegnet 3M 1509 tilbudt

av og tilgjengelig fra Minnesota, Mining & Manufacturing Company, Inc. eller et

akrylisk, trykksensitivt bio-kompatibelt overf0ringsklebemiddelmateriale slik som

det som betegnet 1368B tilbudt av og tilgjengelig fra Betham Corporation.

Fagverk 16 innbefatter videre en fleksibel strimmel med toppmateriale 38

med et forste endeomrade 39, et andre endeomrade 40 og et mellomliggende

segement 47, med den samme storrelse og form i planriss som basemateriale-

strimmel 18 har i planriss. En bunnoverflate 35, til toppmaterialstrimmel 38 innbe-

fatter et lag av en klebemiddelsubstans 48 som strekker seg over de forste og

andre endeomradene 39 og 40 og over et mellomliggende segment 47 derav.

Klebemiddelsubstans 48 er et porest, akrylisk og trykksensitivt bio-kompatibelt

klebemiddel. Toppmaterialestrimmel 38 dekker f0rste og andre elastiske band 30a

og 30b og forste side 28 til basematerialestrimmel 1 8 og er festet dertil ved kle-

bemiddelsubstanslag 48.

Toppmaterialstrimmel 38 hjelper til med a forhindre at ferste og andre elas-

tiske band 30a og 30b adskilles fra basematerialestrimmel 18 og grensesnittkle-

bemiddelmaterialstrimler 31a og 31b i de situasjoner hvor fagverket 16 beyes ved

bevegelse av den huden derunder pa hvilken det benyttes. I tillegg begrenser

toppmaterialstrimmel 38 til viss grad basematerialestrimmel 18 ved sammen a

tilveiebringe et stivere materiale i hovedplanet derav for a tilveiebringe en geomet-

risk mer stabil kombinasjon som tillater lettere installasjon og fjerning av dilator 10.

Toppmaterialstrimmel 38 er fortrinnsvis et porost ikke vevet materiale med klebe-

middelsubstans 48 fremskaffet derpa slik som det betegnet 3M 1533 tilbudt av og

Ailgjengelig fra Minnesota Mining & Manufacturing, Inc.

Videre i forbindelse med basematerialestrimmel 18 i fig. 2, har en andre si-

de 44 av denne et lag med en klebemiddelsubstans 46 som strekker seg over

denne innbefattende oyer forste og andre endeomrade 20 og 22 og over mellom-

liggende segment 24 pa den siden derav. Klebemiddelsubstans 46 er et ponast,

akrylisk, trykksensitivt bio-kompatibelt klebemiddel. Klebemiddel 46 er benyttet for
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a oppta dilator 10 med huden til det ytre veggvev pa hvilket som dilatoren skal

benyttes, den ytre veggen av nese 12 i fig. 1 . En duk passende for a forme base-

materialestrimmel 18 kan oppnas med klebemiddelsubstans 46 fremskaffet derpa

slik som materialet 3M 1776 tilbudt av, og tilgjengelig fra, Minnesota, Mining &

Manufacturing, Inc. Klebemiddelsubstans 46 er dekket for bruk av et par av fri-

gjorbare foringer innbefattende en forste frigjorbar foring 49, og en andre frigjor-

bar foring 50. Disse frigjorbare foringene dekker klebemiddelsubstans 46 pa forste

endeomradeparti 20 og andre endeomradeparti 22 til basematerialestrimmel 18

med et forlenget parti 51 av forste frigjoringsforing 49 og etforlenget parti 52 med

andre frigjoringsforing 50 som dekker klebemiddelsubstans 46 partiet pa mellom-

liggende segment 24 til basematerialet 18. Forste og andre frigjoringsforinger 49

og 50 er lett fjernbare fra klebemiddelsubstansen 46. Som det kan ses i fig. 3 og

4, innbefatter en menneskenese 12 en forste nesegang 54, en andre nesegang

56, og et parti av nesen 12 generelt referert til som en bro 58 av denne nesen,

som strekker seg mellom, men pa utsiden av forste og andre neseganger 54 og

56. Tilstanden til nesegangene i fig. 4 er det som skjer i partiet av pustesyklusen

hvor det er lite luftstrom som foregar derigjennom, og er nesegangene til en per-

son som hverken er syk med en lidelse som har symptomer som involverer nese-

gangene eller har hatt nesegangskade. Nesegangene 54 og 56 er saledes relativt

apne og kan lett fore luftstrommer.

Under toppunktet av en inhalering i pusteprosessen, forer en liten senkning

i trykket pa innsiden av nesen til en lett inntrekking av de ytre veggene til nesen.

Hvis imidlertid det har vaert en skade pa nesegangene som forer til noen blokke-

ringer av disse, eller det er en svelling av vevet som omgir disse passasjene pa

grunn av en allergisk reaksjon eller sykdom, vevene som former ytre vegger 60 og

62 pa de ytre sidene av henholdsvis forste og andre neseganger 54 og 56, kan

inhaleringer fore til selv enda storre senkninger i lufttrykk da lufthastigheten gjen-

nom de avsmalende gangene oker etter som den som puster forsoker a oppna en

full innpusting. Ytre veggvev 60 og 62 har en tendens til a sterkere trekkes inn i

nesegangene som det bedre kan ses i fig. 5, og noen ganger selv til det punkt at

gangene kollapser naer lukning. Partiet av det ytre veggvevet 60 og 62 som sale-

des trekkes inn under inhalering er det som er lokalisert mellom endene av nese-
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gangbenet og kraniumet vist med stiplet linje i fig. 1 og 3, og inngangen til nese-

ganger 54 og 56. Slike inntrekninger av det ytre veggvev 60 og 62, som et resul-

tat, forarsaker ytterligere neseblokkering. Alvorligheten av denne neseblokke-

ringstilstanden avhenger av hvor smal neseventilen er hos den involved© perso-

nen. Nesedilator 10 er fremskaffet som et hjelpemiddel for dette neseblokkerings-

problemet.

Under bruk er nesedilator 10 koplet med huden pa ytre veggvev 60 og 62

til nese 12 ved klebemiddelsubstans 46 etter fjerningen av forste og andre frigjo-

ringsforinger 49 og 50 derfra. Fig. 1 og 6 viser nesedilator 10 plassert pa den ytre

huden til nese 12 slik at mellomliggende segment 24 traverserer bro 58 til nese 12

med forste og andre endeomrade 20 og 22 holdt i kontakt med ytre veggvev 60

og 62 til henholdsvis forste og andre neseganger 54 og 56, ved klebemiddelsub-

stans 46. Klebemiddelsubstans 46 lokalisert ved forste og andre endeomrade 20

og 22 av dilator 10, og et mellomliggende segment 24, frigjorbart opptar enhetlig,

eller enkeltlegeme fagverksdel 16 til ytre veggvev 60 og 62 og bro 58 til nese 12.

Elastisiteten av forste og andre elastiske band 30a og 30b, tendensen av

disse bandene til a returnere til sin normale plane tilstand sa snart endene av dis-

se har blitt tvunget mot hverandre, sorger for et utovertrekk pa ytre veggvev 60 og

62 nar nesedilator er riktig plassert pa nese 12. Dette utovertrekket motsetter seg

trekkingen i kraft pa ytre veggvev 60 og 62 under inhalering, og virker saledes til a

stabilisere posisjonen av disse veggvevene 60 og 62 under slike inhaleringer.

Fleksibiliteten til basematerialet 18, grensesnittklebemiddelmaterialet 31a og 31b,

og toppmaterialet 38, sammen med elastisiteten til forste og andre elastiske band

30a og 30b sammen med fleksibiliteten de innehar pa grunn av at de har en rela-

tivt liten tykkelse, tillater aile at nesedilator 10 naer former seg omkring kurvene av

nese 12 til hver individuell bruker for a oke komforten til denne personen under

,bruk. Den relativt spinkle tykkelsen av elastiske band 30a og 30b oker ogsa den

aksielle torsjonsfleksibiliten til fagverksdel 16 omkring den langsgaende utstrek-

ningen av denne som ytterligere oker brukerens komfort og hjelper til med a opp-

rettholde klebing av klebemiddelsubstans 46 til brukerens nese.

Videre tillater den spun-laced dukstrukturen til dukstrimmelen som tjener

som basematerialestrimmel 18, begrenset, primasrt plastisk men noe elastisk, de-
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formasjon innen tykkelsen av basematerialet 18. Denne deformasjonsegenskapen

som brer seg ut gjenhom denne strimmelen delaminerer krefter slik som kan for-

arsakes av (1) den innboende tendensen til elastiske band 30a og 30b til a retur-

nere til deres normale plane tilstand (2) overflateutformingsforskjeller mellom disse

elastiske bandene og nese 12 til en bruker, og (3) forskyvning av enhetlig, eller

enkeltlegeme, fagverksdel 16 i forhold til ytre veggvev 60 og 62 som et resultat av

skjaer, strekk, splittelse eller avskallingskrefter pafort ved eller til disse ytre vegg-

vev og fagverksdel 16 pa grunn av brukerens hudbevegelse (for eksempel nese-

bevegelser) eller kontakt med en utvendig gjenstand slik som en pute. Slike dela-

mineringskrefter har en tendens til a forarsake at nesedilator 10 uaktsomt losrives

fra nese 12 til en bruker. Ved a spre ut disse delamineringskreftene, fungerer ba-

sematerialband 18 som en mekanisk buffer for a forhindre overforing av fokuserte

krefter til klebemiddelsubstans 46, og sa til huden av nesen 12 til brukeren. Ved a

tilveiebrihge overforingen av fokuserte delamineringskrefter oppstar vesentlig klo-

efornemmelser forarsaket av separasjonen av klebemiddelsubstans 46 fra partier

av huden under dilatoren 10 som en bruker 14 kan erfare hvis slike delamine-

ringskrefter ble fokusert ved huden til nesen 12. .......

Omradet av utvidelseskraften fremskaffet ved dilator 10, d.v.s. utovertrekket

fremskaffet pa ytre veggvev 60 og 62 ved elastisiteten til fagverksdel 16 pa grunn

av elastiske band 30a og 30b deri har blitt funnet til a ha et passende omrade pa

fra 5 til 50 gram eller mer. Under 10 gram av slik utvidelseskraft er vanligvis util-

strekkelig for a hjelpe de fleste brukere med noe betydelig grad av neseblokkering

under inhaleringer. Imidlertid hvis neseblokkeringen er liten nok. kan en positiv

effekt merkes av brukeren med sa lite som 5 gram med utvidelseskraft fremskaffet

ved dilator 10. En utvidelseskraft som overskrider 40 gram er ofte noe forhindren-

de og ukomfortabel for mange brukere, dog ikke alle, brukere av en slik dilator.

*
-

' Som et resultat er nesedilatoren 10 fabrikert for a tilveiebringe typisk fra 20

til 30 gram av utvidelsesfjasrkraft pa ytre vegger 60 og 62 av neseganger 54 og

56, i det minste ved steder innover fra hakk 43a, 43b bg 43c langs elastiske band

30a og 30b. Hver av disse elastiske band tilveiebringer et parti av dette totale. Ut-

videlsesfjaerkraften ved disse hakkene ut til enden av dilator 10 er progressivt re-

dusert som beskrevet ovenfor for derved a redusere avskrellingskreftene som er-
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fares ved endene av dilator 10. Siden de to elastiske bandene 30a og 30b benyt-

tes som en enhet, eller et enkelt legeme, er fagverksdel 16 generelt av like propo-

sjoner med generelt likeledes lokalisert og dimensjonerte hakk 43a, 43b og 43c

fremskaffet deri, hver av bandene 30a og 30b tilveiebringer omtrent halvparten av

den totale utvidelsesfjasrkraften som oppstar ved hvert sted langs lengden av di-

latoren 10.

Som det best kan ses i fig. 1 og 6, grenser enhetlig fagverksdel 16, besta-

ende av basematerialestrimmel 18, mot klebemiddelmaterialstrimler 31a og 31b,

toppmaterialet 38, og forste og andre elastiske band 30a og 30b, innbefatter en

forste rundtakket (kamskjellformet) kant 70a ved en ende, og en andre rundtakket

kant 70b ved den motsatte enden av denne delen. Forste rundtakkete endekant

70a er formet ved forste endeomrade 20 til basematerialestrimmel 18 og forste

endeomrade 39 av toppmaterialet 38, og ved forste ende 41a og 41b av elastiske

band 30a og 30b, og forste ende 33a og 33b av klebemiddelstrimler 31a og 31b.

Andre rundtakkete endekant 70b er formet av andre endeomrade 22 av basema-

terialestrimmel 18 og andre endeomrade 40 av toppmaterialet 38, og ved andre

ender42a og 42b av forste og andre elastiske band 30a og 30b, og ved andre

ende 34a og 34b av klebemiddelstrimler 31a og 31b. Pa grunn av likheten mellom

forste og andre takkete endekanter 70a og 70b, behover bare en a vaere beskre-

vet for a forsta begge hvilke vil vasre forste rundtakkete endekant 70a.

Forste rundtakkete endekant 70a innbefatter to fremspring 72a og 74a ad-

skilt ved et tilbakesatt parti 76a. Fremspringutstrekningen av fremspring 72a og

74a er innstilt ved kutteformen benyttet ved forming av en dilator 10 fra en konti-

nuerlig strimmel av kombinerte materialer som passer til materialene i et fagverks-

del 16. Fremspringpartiene er valgt i dilator 10 for a vasre formet ved forste ender

41a og 41b til henholdsvis elastiske band 30a og 30b, i de tilsvarende forste en-

' der 33a og 33b til klebemiddelmaterialestrimmel 31a og 31b. Siden fremspringene

til de elastiske bandene er ytterst, behover ikke formen som skjserer en fagverks-

del 16 fra en kontinuerlig strimmel og kaste bort noe elastisk bandmateriale.

Fremspringene som innehblder elastiske band fra et fagverksdel 16 vil passe til de

fra det neste fagverksdel 16 slik at vesentlig ikke noe materiale behoves a skjae-

res ut mellom disse og tapes i fremstillingsprosessen. Pa grunn av tilbakesettin-
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gene fra fremspringene holdt i de elastiske bandene, pa begge sider av hver, som

innbefatter tilbakesetting 76a, og materialet pa de ytre sidene av de elastiske

bandene, vil det ikke vaere noe tap av dette materialet ved hver skjaering mellom

tilstotende fagverksdelpartier. Imidlertid er tap av disse materialene betydelig re-

dusert i tillegg til den nasrmest elimineringen av ethvert tap av elastisk bandmate-

riale. Derfor er de resulterende besparelsene ved fremstillingsprosessen ved an-

vendelse av kontinuerlige elastiske band som strekker seg til endene av dilatoren,

betydelige.

Saledes kan dilatorer fremstilles uten utilboriig sl0sing i en kontinuerlig fab-

rikasjonsoperasjon. Imidlertid resulterer ikke disse dilatorene med den viste utfor-

ming i uaktsom avskrelling ved endene av disse under bruk, d.v.s., delaminering

av endeomrade fra huden til en brukers nese, pa grunn av ansiktsbevegelser,

krefter fra ytre gjenstander slik som puter under sovn, o.l. Dette er pa grunn av at

fjaerkonstanten er mye redusert mot hver av de motsatte endene av dilatoren ved

hakkene 43a, 43b og 43c fremskaffet mot endene av de elastiske bandene 30a og

30b fremskaffet i dilatoren. Saledes er en dilator fremskaffet i en effektiv fremstil-

lingsprosess som tillater skreddersying av fjaerkonstanten langs lengden av denne

til de onskede verdier av forskjellige steder langs denne lengden.
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PATENTKRAV

1 . Nesedilator (1 0) for a holde luftveiene mest mulig apne, idet nesedilatoren

(10) omfatter:

en sammensatt elastisk konstruksjon (16) med et par adskilte endeoverfla-

ter (20, 22) avsluttet ved endekanter (70a, 70b) ved motsatte ender av nevnte

sammensatte elastisk konstruksjon (16) som strekker seg derimellom slik at, hvis

nevnte adskilte endeoverflater.(20, 22) er tvunget mot hverandre fra utgangsposi-

sjoner for derved vesentlig a redusere direkte avstand derimellom ved en av-

standsreduserende kraft utvendig til nevnte sammensatt elastisk konstruksjon

(16), vil gjenopprettingskrefter som fremkommer i nevnte sammensatte elastiske

konstruksjon (16) gjenopprette nevnte direkte avstand mellom nevnte endeover-

flater (20, 22) idet slike gjenopprettingskrefter kommer av minst et elastisk band

(30a) i nevnte sammensatt elastisk konstruksjon (16) som strekker seg mellom

nevnte endekanter derav;

en inngrepsinnretning (46) klebet til nevnte endeoverflater (22, 24) og i

stand til a oppta eksponerte overflater av ytre veggvev (60, 62) tilstrekkelig til a

forbli saledes engasjert mot nevnte opprettingskrefter,

karakterisert ved atdet minst ene elastiske bandet (30a) har et flertall

av hakk (43a, 43b, 43c) ved valgte steder langs dette, hvilke hakk er anbrakt i

bandets endeomrader og forloper pa tvers av bandet for a redusere tykkelsen av

det elastiske band (30a) som forekommer ved hver av disse nevnte steder slik at

denne er mindre enn tykkelsene som fremkommer naer hver side derav; for pa

den maten a redusere de effektive fjaerkonstanter mellom nevnte endekanter (70a,

70b) og et midtpunkt av nevnte elastiske band, slik at disse er mindre enn de ef-

fektive fjasrkonstantene mellom nevnte hakk (43a, 43b, 43c) og nevnte midtpunkt.

2. Nesedilator (10) ifolge krav 1,

karakterisert ved at nevnte sammensatte elastiske konstruksjon (16)

videre har to elastiske band hvor det ahdre elastiske bandet (30b) er vesentlig

parallell til og adskilt fra det forste elastiske bandet (30a) , nevnte andre elastiske

band (30b) er av en valgt tykkelse og har flertall av hakk (43a, 43b, 43c) deri til
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dybder som overskrider 1/3 av tykkelsen og som er rettet vesentlig vinkelrett til

nevnte utstrekning derav.

3. Nesedilator (10) if0lge krav 1,

karakterisert ved at det minst ene elastiske bandet (30a) er av vesentlig

en valgt tykkelse vesentlig hvor som heist unntatt ved steder til nevnte hakk (43a,

43b, 43c) i nevnte flertall derav, nevnte hakk overskrider i dybde en tredjedel av

denne tykkelsen og er innrettet vesentlig vinkelrett i nevnte utstrekning av nevnte

sammensatte elastiske konstruksjon (16).

4. Nesedilator (10) ifolgekravl,

karakterisert ved at hver av nevnte flertall av hakk (43a, 43b t 43c)

strekker seg over tilhorende bredder av det minst ene elastiske bandet (30a) ved

nevnte steder.

5. Nesedilator (10) ifolge krav 1 eller 2,

karakterisert ved at det er i det minste et av nevnte flertall av hakk (43a,

43b, 43c) i nevnte elastiske band tilst0tende hver nevnte endekant (70a, 70b).

6. Nesedilator (10) ifolge krav 1 eller 2,

karakterisert ved at det er en forste sekvens av hakk (43a, 43b, 43c) i

nevnte andre elastiske band (30b), som innbefatter i det minste et parti av nevnte

hakk (43a, 43b, 43c) i nevnte flertall derav, og et nevnte hakk (43a) i nevnte forste

sekvens er dypere enn de gjenvaerende hakkene (43b, 43c) i nevnte f0rste se-

kvens og er plassert relativt naer en valgt en av nevnte endekanter (70a, 70b),

nevnte gjenvaerende hakk (43b, 43c) i nevnte forste sekvens er hver anordnet for

a ha en mindre dybde enn et foregaende hakk i en retning langs nevnte andre

elastiske band (30b) som forer bort fra nevnte valgte endekant 70a, 70b).

7. Nesedilator (1 0) ifolge krav 5,

karakterisert ved atet hakk (43a) tilstotende en nevnte endekant (70a,

70b) er innen 5,08 mm fra denne.
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8. Nesedilator (10) ifolge krav 5,

karakterisertved at nevnte hakk (43a) tilstotende nevnte endekant

(70a, 70b) har en dybde som overskrider 80% av nevnte tykkelse til nevnte forste

elastiske band (30a).

9. Nesedilator (1 0) ifolge krav 6,

karakterisert ved at nevnte hakk (43a) i nevnte f0rste sekvens som er

dypest har en dybde storre enn 80% av nevnte tykkelse av nevnte forste elastiske

band (30a), og hvori neste hakk (43b) i nevnte forste sekvens i nevnte retning

som forer bort fra nevnte valgte endekant (70a, 70b) har en dybde som overskri-

der 60% av nevnte tykkelse til nevnte forste elastiske band (30a).

10. Nesedilator (10) ifolge krav 6,

karakterisertved at det er en andre sekvens av hakk (43a, 43b, 43c) i

nevnte forste elastiske band (30a) , som innbefatter i det minste et parti av nevnte

hakk (43a, 43b, 43c) i nevnte flertall derav, og et nevnte hakk (43a) i nevnte andre

sekvens er dypere enn de gjenvasrende hakkene i nevnte andre sekvens og er

plassert relativt naer en nevnte endekant (70a, 70b) motsatt nevnte valgte ende-

kant (70a, 70b), nevnte gjenvaerende hakk (43b, 43a) i nevnte andre sekvens er

hver plassert for pa den maten a ha en mindre dybde enn et foregaende hakk i en

retning langs nevnte forste elastiske band (30a) som forer mot nevnte valgte en-

dekant (70a, 70b).
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